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Ontsluit analoge en digitale bronnen en bestaat uit de collecties 
van alle openbare bibliotheken samen maar ook uit collecties 
van derden 

      

Collectie Nl. 
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Het verbinden van informatie, het inbedden van informatie uit 
allerlei bronnen in een op de klant afgestemde dienst 

 

 

 

 

 

 

Contextualiseren 
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• Technische mogelijkheden (metadatering) 

• Redactioneel 

• Co-creatie 

 

 

 

 

 

Niveau's contextualisering 
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De bibliotheekfunctie  gaat zich ontwikkelen tot een functie 
waarbij verschillende informatiekanalen gekoppeld worden en 
elkaar versterken 

 

 

 

 

 

 

Geintegreerde bibliotheek 
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 Bezuinigingen 

 

 Bibliotheekwetgeving 

 

 Digitalisering 

Huidige ontwikkelingen 

Titel van de presentatie 



7 

 

 Digitalisering veroorzaakt een verschuiving van analoge naar 
digitale diensten 

 

 Ontstaan van geïntegreerd bibliotheekaanbod 

 

 Landelijke diensten i.r.t. lokale diensten 

 

Gevolgen huidige ontwikkelingen 
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Waas 

 

 Datawarehous 

 

 NBC+ 

Digitale infrastructuur bibliotheekveld 
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 Betere presentatie collectieonderdelen op lokale website 
bibliotheek 

 

 Zichtbaar verbinden algemene informatie met lokale bronnen 

 

Invloed WAAS op Collectie Nl. 
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Database waarin o.a. gegevens over gebruik collectie verzameld 
worden: 

 Nauwkeurig inzicht in huidig gebruik 

 Duiden te verwachten vraag 

 

Invloed collectiemanagement: 

 Saneren 

 Aanschaf/inkoop 

 Presentatie 

 

Invloed Datawarehouse op Collectie Nl. 
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 Verbind alle openbare bibliotheekcollecties 

 DBNL, CDR en KB in nabije toekomst 

 Koppelen (onderdelen) collecties derden 

 Opname nieuwe producten zoals e-books en e-muziek 

 Verbinden landelijke met lokale bronnen 

 

Gevolgen: 

 > reserveringen 

 Presentatie bronnen in context 

 

Invloed NBC+ op Collectie Nl. 
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Vraagstukken: 

 < bibliotheeklocaties dus >depotfuncties 

 > digitale collectie dus <fysieke collectie 

 < uitleenfunctie dus > andere functies 

 > landelijk collectiebeleid dus < lokaal collectiebeleid 

 > zicht op behoeften gebruiker dus > passende 
dienstverlening 

 > zicht op behoeften gebruiker in breed perspectief > 
verbinden andere diensten 

 

Collectiebeleid en onderzoek 
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Dank voor uw aandacht 
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